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 برنامج تقاسم المعرفة
 عبارة عن برنامج التنمية والتعاون االقتصادي القائم على أساس

 المعرفة ، والذي يرمي إلى تقاسم تجارب التنمية الكورية مع
 الدول الشريكة. * يقدم البرنامج استشارات سياسية شاملة مناسبة

الحتياجات الدول الشريكة من خالل التحليل العميق
واالستشارات السياسية وفرص التدريب.

: يتكون برنامج تقاسم المعرفة من المشاريع الثالثة التالية

 واالستشارات والتدريبات حول 
السياسات بين كوريا والدول الشريكة

 

 االستشارات بالتعاون مع المنظمات الدولية بشأن التنمية إلى 
الدول الشريكة

التنمية الكورية ونشرها بصيغة تقارير 

 الدول الشريكة: هي الدول المشاركة في برنامج تقاسم المعرفة وكافة الدول
 الراغبة في تقاسم تجارب التنمية االقتصادية الكورية والمعرفة ، وتشمل الدول

المتلقية للمساعدات اإلنمائية الرسمية التي اختارتها لجنة المساعدات التنموية
في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، وغير هذه الدول أيضا.
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(Knowledge Sharing Program) 

االستشارات السياسية: إجراء برامج البحوث 1.

االستشارات المشتركة مع المنظمات الدولية: تقديم 2.

بنيوية تجربة التنمية الكورية: ترتيب وتوثيق تجارب 3.
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 برنامج تقاسم المعرفة عبارة عن برنامج يبحث مع الدول الشريكة عن ׳تعليم طريقة صيد األسماك׳ بدال من مجرد ׳إعطاء
األسماك׳

 يقوم البرنامج على أساس المعرفة من أجل تقاسم تجارب التنمية االقتصادية مع الدول الشريكة بحيث ال تكتفي بمجرد نقل
المعرفة والتجارب الكورية بل تركز على تمكين الدول الشريكة

 
 يساعد البرنامج الدول الشريكة على إرساء قاعدة لتحقيق التنمية االقتصادية على المديين المتوسط والطويل من خالل رفع

روح ملكيتها من أجل تحقيق النمو المستدام

يهدف البرنامج إلى تعزيز الصداقة وتحقيق االزدهار المشترك بين الدول عبر المشاركة

1
nowledge-based

artnership

ustainable Growth

KSP Philosophy

Korea and
Knowledge Sharing

تعد المعرفة من أهم عناصر التعاون في التنمية. ومثلما ورد في خطة العمل التنموية متعددة السنوات اتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتات
 اتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتات لتي تبناها مؤتمر قمة مجموعة 20، فإن تقاسم مختلف تجارب التنمية سيلعب دورا مهما في طرح

بدائل التنمية الفعالة
      

الدولي المدمرة. حيث بدأ المجتمع  التغلب على معاناة الحرب األهلية الكورية   حققت كوريا تنمية اقتصادية غير مسبوقة بعد 
 يولي اهتماما بنموذج التنمية االقتصادية الكورية التي أحرزت״ معجزة نهر هان ״ من خالل التحول من دولة متلقية للمساعدات
 الخارجية إلى دولة مانحة خالل نصف قرن. ونظرا ألن التنمية الكورية تحققت باالستفادة من تجارب الدول المتقدمة، فإن تقاسم
 المعرفة الرامي إلى التنمية االقتصادية الفعالة والمبدعة يكتسب مزيدا من األهمية. وتلبية لمتطلبات المجتمع الدولي وسعيا وراء
 تحقيق االزدهار المشترك بين البشر، تقوم الحكومة الكورية بتنفيذ برنامج تقاسم المعرفة بدءا من عام 2004. ويهدف برنامج
تقاسم المعرفة الذي يعد نموذجا جديدا في مجال التعاون في التنمية، إلى تقليل فجوة المعرفة مع الدول الشريكة من أجل مساعدتها

 على التنمية االقتصادية من خالل تقاسم تجارب التنمية االقتصادية 

 منذ انطالقه في عام 2004، حقق البرنامج إنجازات ملحوظةمن حيث الحجم والتنوع ، حيث أصبح من أهم مشاريع تقاسم المعرفة
االستراتيجية إشراف وزارة  3 جهات تحت  العالم. وتقوم  في  النموذجية  االقتصادي  التعاون  نماذج  أكثر  ، ويعد من   الكورية 
 والمالية بتنفيذ هذا البرنامج ، ويقوم معهد كوريا للتنمية بتنفيذ مشروع االستشارات السياسية ، بينما يقوم البنك الكوري للتصدير
 واالستيراد بتنفيذ مشروع االستشارات المشتركة مع المنظمات الدولية. كما تقوم كليةالدراسات العليا في السياسات الدولية التابع

لمعهد كوريا للتنمية ، بتنفيذ مشروع بنيوية تجارب التنمية االقتصادية

كوريا وتقاسم المعرفة

فلسفة برنامج تقاسم المعرفة

 (Plan on Development
Multi-YearAction)

.

.

.

.

.

.

.



KSP Pillars
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 يقدم البرنامج االستشارات السياسية المتمركزة على احتياجات الدول الشريكة. ويعمل مستشارو البرنامج ذووالتخصص والخبرة
 الممتدة لسنوات عديدة ، مع صناع القرارات ومنفذيها في الدول الشريكة عن كثب. ويتم تنفيذ ذلك من خالل سلسلة من البحوث
 التعاونية والتدريب واالستشارات والمساعدات الفنية التي تجرى في كوريا والدول الشريكة بالتناوب. ويتم إدارة االستشارات

السياسية في البرنامج بواسطة معهد كوريا للتنمية ، وتحت إشراف وزارة االستراتيجية والمالية منذ عام 2004

االستشارات السياسية _ البرنامج الثنائي لتقاسم المعرفة

محتويات من  شاملة  وحدة  إيجاد  إلى  البنيوية  مشروع   يهدف 
 المعرفة يتم من خاللها توثيق تجارب التنمية الكورية بانتظام من
  أجل تقاسم المعرفة على نحو فعال. وتشمل مجاالت المحتويات
 السياسة االقتصادية واإلدارة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
والطب والصحة  األسماك  صيد  وسياسة  الزراعية   والسياسة 
 والتنمية الصناعية والموارد البشرية وتطوير اآلراضي والبيئة.
بتصميم خاصة  أولية  كمواد  النمطية  الوثائق  استخدام   وسيتم 
 وتطبيق االستشارات السياسية إلى جانب برامج التعاون األخرى

في التنمية القائمة على أساس المعرفة.
 يتم تنفيذ مشروع البنوية بواسطة كلية الدراسات العليا للسياسات

الدولية التابع لمعهد كوريا للتنمية منذ عام 2010

 بنيوية تجربة التنمية الكورية

الدروس الدولية  المنظمات  مع  المشتركة  االستشارات   تربط 
استشارات خبرات  مع  الكورية  التنمية  تجربة  من   المستفادة 
تقاسم برنامج  مستشارو  ويعمل  الدولية.  للمنظمات   التنمية 
الدول مساعدة  على  معا  الدولية  المنظمات  وفرق   المعرفة 
بمشروع الكورية  التنمية  تجارب  ربط  خالل  من   الشريكة 
المشروع هذا  تنفيذ  ويتم  الدولية.  للمنظمات  التقنية   المساعدات 
 بواسطة البنك الكوري للتصدير واالستيراد تحت إشراف وزارة

االستراتيجية والمالية منذ عام 2011

 االستشارات المشتركة مع المنظمات الدولية
برنامج تقاسم المعرفة متعدد األطراف –

1

بنيوية تجربة التنمية الكورية

االستشارات السياسية

 االستشارات المشتركة
مع المنظمات الدولية

أعمدة برنامج تقاسم المعرفة

.

.

.



 في عام 2004، بدأ تقديم برنامج تقاسم المعرفة في دولتين شريكتين فقط ثم اتسع إلى 39 دولة في عام 2012 ، وهو يتضمن
األولوية ذات  السياسية  المجاالت  بشأن  السياسية  والتوصيات  العميق  التحليل  على  تشتمل  التنمية  في  للمساعدة  شاملة   برامج 
 وورش العمل للتدريب على السياسات خصيصا لمنفذيالسياسات في الدول الشريكة ، وذلك على أساس تجارب التنمية االقتصادية
للدول السياسية  للتوصيات  كبديل  الدولية  المنظمات  من  وأيضا   ، النامية  الدول  من  كبيرا  اهتماما  البرنامج  ويجذب  الكورية. 

 المتقدمة والمتمركزة على النظريات

 هناك نمطان من الدول الشريكة ، وهما : نمط الدول الشريكة للتنمية الذي يستمر على مدار عام واحد، ونمط الدول الشريكة
االستشارات على  المعرفة  تقاسم  لبرنامج  الرئيسية  المجاالت  وتشتمل  أعوام.   3 مدار  على  يستمر  الذي  للتنمية  االستراتيجية 

السياسية وتطوير خطط العمل والبناء المؤسسي وتمكين القدرة حسب احتياجات ومتطلبات الدول الشريكة 

Characteristics 
نموذج جديد للتعاون في التنمية

Policy Consultation
-Bilateral KSP
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2  االستشارات السياسية – البرنامج
الثنائي لتقاسم المعرفة

خصائص البرنامج

االستشارات السياسية

 يقدم التوصيات السياسية التي تسهم
 في التنمية االجتماعية واالقتصادية

 للدول الشريكة على المديين
المتوسط والطويل

تمكين القدرة

 يهدف إلى تعزيز القدرات على
 بناء السياسة وتطبيقها للدول

الشريكة

التمركز على الطلب

 يهدف إلى تلبية متطلبات المعرفة
 من قبل الدول الشريكة وتجنب نقل

المعرفة على نحو أحادي

تشارك المسؤولية
 يبني ملكية تطوير السياسات من

خالل البحوث التعاونية والمشاركة

الشمولية
 يقود إلى المشاركة الفعالة لصناع
 القرارات في الدول الشريكة من
 خالل البرنامج الشامل للتعاون

في التنمية

المرونة
 يقدم الخدمات االستشارية في وقت

 مناسب على نحو يلبي أهداف
وأولويات التنمية للدول الشريكة

.

.

.

. .

.
.

.
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2

يتم تقسيم مشروع االستشارات السياسية للبرنامج إلى نمطين

برنامج على مدار عام واحد
 يركز على االستشارات السياسية للدول الشريكة في التنمية

برنامج على مدار 3 أعوام
 يقدم تعاونا أشمل في التنمية يشتمل على تطوير خطط العمل والبناء المؤسسي وفرص بناء القدرة للدول الشريكة االستراتيجية

للتنمية

يتكون مشروع االستشارات السياسية لبرنامج تقاسم المعرفة من المراحل األربع التالية

Program Cycle

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

المرحلة 4

دورة البرنامج

 االستشارات السياسية – البرنامج
الثنائي لتقاسم المعرفة

Policy Consultation
-Bilateral KSP

تحديد الطلب وبحث األوضاع المفصلة

التدريب على تمكين القدرة

 يتم اختيار مواضيع البحث اعتمادا
 على إحصائيات تحديد الطلب ، بينما

 يتم تحديد األولويات السياسية من
 خالل اللقاءات مع صناع القرارات

ومنفذيها

 تطبيق البرامج التعليمية أو التدريبية
 الخاصة بالتقنية وطرق وسبل اإلدارة

 لتحقيق التوصيات السياسية على
 الموظفين الحكوميين والباحثين

والخبراء في الدول الشريكة

1 2 3

4

إحصاء األوضاع المفصلة اإلضافية

 يتم القيام بزيارة إلى الدول الشريكة
 من أجل الحصول على المعلومات

 اإلضافية عن مواضيع المشاريع
واللقاءات مع الخبراء

 يتم تقاسم نتائج المشاريع مع الجهات
 الكورية المحلية والخبراء المحليين

 ونشر وتوزيع التقارير النهائية
 وتقييم مشاريع االستشارات السياسية

وتأثيراتها

ندوة للنشر في البالد وتقييم المشاريع
6

 الحوار عالي المستوى حول السياسات
والتبليغ النهائي في الدول الشريكة
 بعد تقاسم ومناقشة نتائج البحوث

 النهائية مع كبار المسؤولين أو
 المسؤولين ذوي العالقة في الدول
 الشريكة، يتم تضمين هذه األعمال

في التقارير النهائية

5

 يتم تقاسم نتائج البحوث مع المسؤولين
 المعنيين في الدول الشريكة وجمع آرائهم

 حول التوصيات السياسية المؤقتة بينما
 يقوم المسؤولون بزيارات إلى الجهات

 الكورية الخاصة بمواضيع البحوث من
أجل زيادة قدرتهم على األعمال

 التبليغ المؤقت وورش العمل لمنفذي
السياسات

 Program Implementationتطبيق البرنامج

االستشارات السياسية لبرنامج تقاسم المعرفة من أجل الدول الشريكة في التنمية
البرنامج على مدار عام واحد

 بالنسبة للدول الشريكة االستراتيجية، يتم إضافة ندوة
 حول طلب السياسات إلى ما بين المرحلتين األولى

والثانية

ندوة حول طلب السياسات

 يدعو كبار المسؤولين والمسؤولين ذوي
 العالقة مع المشاريع في الدول الشريكة

 إلى كوريا من أجل إجراء مناقشات
 حسب المواضيع وتقاسم تجارب التنمية
 الكورية والقيام بزيارات إلى الوزارات

والمؤسسات العامة والخاصة

 مشروع االستشارات السياسية الخاصة
 بالدول الشريكة االستراتيجية

البرنامج على مدار 3 أعوام

تحديد الطلب

بحث السياسة

االستشارات السياسية

الرصد والتقييم

.

.

.
.

.

.

..

.
.

.

.



فيتنام

 
·

·

جمهوريةالدومينيكان

 اتسعت المناطق الشريكة مع برنامج تقاسم المعرفة من آسيا والشرق األوسط وافريقيا وأمريكا الالتينية حتى أوروبا
الشرقية
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فيما بين عامي 2004~ 2012
موضوعا من األعمال في 39 دولة شريكة 441

2 Snapshots  االستشارات السياسية – البرنامجأهم إنجازات البرنامج
الثنائي لتقاسم المعرفة

Policy Consultation
-Bilateral KSP

.

االستشارات بشأن استراتيجية التنمية االقتصادية واالجتماعية على2011~2009

إنشاء بنك فيتنام للتنمية2006

منغوليا
تطوير نموذج مالي خاص بمشروع االستثمار المدني لبناء الطريق بنظام البناء و2011·

التحويل

المملكةالعربيةالسعودية
·

·
إنشاءالمعهدالسعوديللتنمية2012
تطبيقنموذجإيبيإسفيكوريا2011 تطويرالتعليمالعاموالتعليممدىالحياةفيالمملكة: 

المديين المتوسط والطويل

أوزباكستان
·
·

االستشارات السياسية بشأن التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات2008~2004
 االستشارات السياسية بشأن دعم اختيار وإنشاء وإدارة المنطقة االقتصادية2009

منطقة نافوي الخاصة في

·

·

دعم وضع استراتيجية التنمية على المديين المتوسط والطويل من أجل تشجيع2010~2008

االستشارات السياسية الخاصة بإنشاء بنك التصدير واالستيراد2011~2012
الصادرات

والتشغيل 
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 مشروع االستشارات المشتركة مع المنظمات الدولية عبارة عن مشروع التعاون في التنمية الذي يربط المشروع الكوري لبرنامج تقاسم المعرفة بمشروعات
 المنظمات الدولية الرامية إلى التعاون في التقنيات. من خالل هذا المشروع تهدف الحكومة الكورية إلى قيادة مناقشة تقسام المعرفة في المجتمع الدولي والقيام

بأعمال تقاسم المعرفة على المستوى الدولي

Joint Consulting 
with International 

Organizations(IOs)-
Multilateral KSP

3
Characteristics 

 من أجل زيادة فاعلية برنامج تقاسم المعرفة، أطلقت وزارة االستراتيجية والمالية مشروع االستشارات المشتركة مع المنظمات
 الدولية من أجل تطوير صيغة البرنامج من صيغة ثنائية إلى صيغة متعددة األطراف. هذا المشروع عبارة عن نموذج للتعاون
 في التنمية يربط تجارب التنمية الكورية مع تخصصات وشبكات المنظمات الدولية  للتنمية بحيث يقدم مستشارو برنامج تقاسم
 المعرفة الكوريون بالتعاون مع فرق المنظمات الدولية دعما مشتركا إلى الدول النامية. ويجري هذا المشروع تحت إشراف البنك

الكوري للتصدير واالستيراد. وأسفر هذا المشروع عن دخول المستشارين الكوريين في سوق الشراء للمنظمات الدولية

 وزارة االستراتيجية
 والمالية / البنك الكوري
للتصدير واالستيراد

الدول الشريكة

المنظمات الدولية

التعاون الثالثي
ةيلودلا تامظنملا

/وزارة االستراتيجية والمالية
البنك الكوري للتصدير واالستيراد 

 االستشارات المشتركة مع المنظمات
 الدولية

برنامج تقاسم المعرفة متعدد األطراف  -

خصائص البرنامج

التنمية عن  الكورية  والمعرفة  التجربة   استغالل 
االقتصادية

التخصصات والمعارف والشبكات  استغالل 
الدولية

المشاركة مع المنظمات الدولية
 يقدم هذا المشروع الخدمات االستشارية
 المناسبة من خالل ربط تجارب التنمية

 الكورية بمشروع التعاون في التقنية للمنظمات
 الدولية. ومن خالل بناء المشاركة مع

 المنظمات الدولية يهدف إلى تحقيق نتائج
 التعاون في التقنية إلى أبعد الحدود وزيادة

 فاعلية المشروع من خالل التالحم مع
أنظمة المساعدات الدولية

التآزر
 يحقق المشروع تأثيرات التآزر إلى
 أبعد الحدود من خالل التالحم بين

 التجارب الكورية للتنمية االقتصادية
 ومعارف االستشارات للمنظمات

الدولية بشأن التنمية التعلم التفاعلي
 يساعد نظام التعاون الثالثي بين

 المنظمات الدولية وكوريا(برنامج
 تقاسم المعرفة) والدول الشريكة في
 زيادة التعلم التفاعلي بين األطراف

المشاركة باستمرار

.

.

.

.

.
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AfDB  2010.9 ADB  2011.5IDB  2011.3

WB  2011.9

EBRD  2011.5

CAF  2012.9 OECD  2012.4

Program Partners

Program Cycle

2

3

1

 البنك الكوري
للتصدير واالستيراد المنظمات الدولية

 وزارة االستراتيجية
والمالية

دعم التنسيق/ التشاور

المرحلة 1: اكتشاف وإعداد المشاريع
المرحلة 2: تنفيذ المشاريع

المرحلة 3: التنسيق والتقييم

Rأبرمت وزارة االستراتيجية والمالية مذكرات تفاهم خاصة بالتعاون في المعرفة مع 7 منظمات دولية رئيسية من أجل بناء
 مشاركةتستهدف تنفيذ مشروع االستشارات المشتركة مع المنظمات الدولية. ومنذ انطالق المشروع في عام 2011 قامت بتنفيذ

24 مشروعا إجماال

            شركاء االستشارات المشتركة لبرنامج تقاسم المعرفة: البنك الدولي            البنك اآلسيوي للتنمية 
البنك االفريقي للتنمية               بنك التنمية للبلدان األمريكية            البنك االوروبي لإلعمار والتنمية 

، بنك التنمية ألمريكا الوسطى             منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 شركاء البرنامج

3دورة البرنامج  االستشارات المشتركة مع المنظمات
 الدولية

برنامج تقاسم المعرفة متعدد األطراف  -

Joint Consulting 
with International 

Organizations(IOs)-
Multilateral KSP

المرحلة 3
7

المرحلة 1

 اكتشاف المشاريع
المرشحة

 االتفاق على خطة تنفيذ
العمل

 مناقشة المشاريع المرشحة
 للدعم في العام المحدد من خالل

 المشاورات السياسية السنوية
 بين وزارة االستراتيجية والمالية

والمنظمات الدولية

 وضع خطة شاملة سنوية للعمل
 حول مهمة وميزانية وجدول

أعمال بين جهتين

التقييم
 تقييم إنجازات المشروع بالتعاون

 مع البنك الكوري للتصدير
واالستيراد والمنظمات الدولية

1 2

تحديد مواصفات المهمات

 اتفاق البنك الكوري للتصدير
 واالستيراد والمنظمات الدولية على

 سبل تنفيذ المشاريع المختلفة. وتحديد
 مواصفات مهمات المستشارين

 المحليين الذين سيعملون في المشاريع
المختلفة

3

المرحلة 2    

االستشارات
 يقوم مستشار برنامج تقاسم المعرفة

 بتقديم االستشارات حول سبل حل
 المشاكل التي تواجهها الدول الشريكة

 وإعداد تقرير مؤقت اعتمادا على
 المعلومات التي تم جمعها في أثناء
 البحث التمهيدي والبحث الميداني
 المفصل. وعند الحاجة، يتم دعوة

 موظفين حكوميين في الدول الشريكة
 والمسؤولين في المنظمات الدولية إلى

 كوريا من أجل إتاحة الفرصة لهم لزيارة
 الجهات المعنية ومعايشة التجارب

 الكورية الممتازة. وفي هذه المرحلة يتم
 تنظيم ورشة عمل مؤقتة لتقاسم المعرفة

وندوة حول النتائج المؤقتة

5

تقرير مؤقت

التدريب من خالل الدعوة

ورشة عمل مؤقتة لتقاسم المعرفة

التشخيص
4

بحث ميداني مشترك

ورشة عمل أولية

تقرير أولي
(خطة تنفيذ العمل )

التوصيات السياسية
 بعد إكمال التقرير النهائي، يقوم
 مستشار برنامج تقاسم المعرفة
 بتنظيم ندوة (أو ورشة عمل)

 للنشر من أجل تقاسم نتائج
 المشروع في الدول الشريكة أو

مقار المنظمات الدولية

6

تقرير نهائي

ندوة للنشر

التقارير حسب المهمات

المهمات حسب المراحل

األحداث حسب المراحل

 بعد تعاون البنك الكوري للتصدير
 واالستيراد والمسؤولين ذوي العالقة
 من المنظمات الدولية في وضع خطة

 تنفيذ المشروع ، يقوم مستشار برنامج
 تقاسم المعرفة بتنفيذ بحث أولي حول

 تشخيص الشؤون السياسية الراهنة
 في الدول الشريكة. وفي هذه المرحلة،
 يجري مستشار برنامج تقاسم المعرفة

 بحثا ميدانيا مفصال بالتعاون مع
 المنظمات الدولية وتنظيم ورشة عمل

أولية

.

*
،(WB)(ADB)

،(AfDB)،(IDB)(EBRD)
،(CAF)(OECD)

*

.

.

.

.
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3
البنك اآلسيوي للتنمية

مشروع المقارنة والتقييم والتحليل بشأن البني التحتية في كوريا وتايالند )2011) 
الدول اآلسيوية التحتية في  البني  بتطوير  المشروع توجيها لوضع استراتيجية خاصة   طرح هذا 
البنك وقام  وتايالند.  كوريا  في  التحتية  البني  تطوير  مراحل  بين  يقارن  بحث  خالل  من   النامية 
والجمعية األراضي  دراسة  معهد  من  (اتحاد  المعرفة  تقاسم  برنامج  ومستشار  للتنمية   اآلسيوي 
 ، العلمية الكورية القتصاد الموارد الطبيعية) بالتعاون مع مستشار تايالندي ، بتنفيذ بحث مقارن

وتم تقاسم أهم نتائج البحث عبر ورشة عمل حول تقاسم المعرفة اآلسيوية

بنك التنمية للبلدان األمريكية
مشروع دعم بناء نظام ضمان ملكية األراضي في هايتي )2011)1

تقاسم بناء نظام ضمان ملكية األراضي في هايتي من خالل  المشترك بدعم  المشروع   يقوم هذا 
 التجربة الكورية في تطوير نظام تسجيل األراضي. وقدم بنك التنمية للبلدان األمريكية ومستشار
 برنامج تقاسم المعرفة(المؤسسة الكورية للمسح المساحي) معا سبل تحسين وتنفيذ النظام الخاص
 بضمان ملكية األراضي في هايتي وأجريا مشروعا لتعزيز قدرة المؤظفين الحكوميين الخاصين

بالمسح المساحي هناك

)WB)البنك الدولي
(مشروع بحث سياسة تشجيع التجارة الخضراء في 6 دول آسيوية )2001

للتجارة الخضراء في 6 دول آسيوية بما فيها كوريا ، الناجحة   قام هذا المشروع بتحليل األمثلة 
 وتقديم الدروس السياسية منها الستغالل زيادة الطلبيات العالمية على المنتجات والتقنيات الصديقة
تقاسم برنامج  ومستشار  الدولي  البنك  معهد  وقام  النامية.  للدول  االقتصادية  التنمية  في   للبيئة  
 المعرفة( معهد بحث اقتصاد األسواق) بتحليل مشترك حول إمكانية النمو االقتصادي من خالل
 التقنية الخضراء ، وتقاسما نتائج البحث مع مسؤولين في الدول الست من خالل تنظيم ورشة عمل

خاصة بالتجارة الخضراء

Snapshots أهم إنجازات البرنامج
 االستشارات المشتركة مع المنظمات

 الدولية
برنامج تقاسم المعرفة متعدد األطراف  -

Joint Consulting 
with International 

Organizations(IOs)-
Multilateral KSP

.

.

.
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Modularization 
of Korea’s 

Development
Experience4

التنمية االقتصادية واالجتماعية في كوريا ، حيث أعد دليال معياريا يشمل خلفيات  قام مشروع بنيوية تجار إسهاما كبيرا في 
 إنشائها وأنظمة تنفيذها ومحتويات سياساتها وتقييماتها ومؤشراتها ، كي يستخدم باعتباره مواد أساسية في المشاريع المستقبلية
 ومشروع التعاون ب التنمية االقتصادية(Bilateral Policy Consultation) بما فيها مشروع االستشارات السياسية الثنائية
 بترتيب وتنسيق السياسات واألنظمة المبدعة التي أسهمت في التنمية القائمة على أساس محتويات المعرفة (االستشارات، تطوير
 وإدارة البرامج التعليمية / الرياضيات). وقام معهد كوريا للتنمية بترتيب وتنسيق 14 موضوعا من تجارب التنمية االقتصادية
في عامي 2007 و2008 ، بينما قامت كلية الدراسات العليا للسياسات الدولية التابع لمعهد كوريا للتنمية بتنفيذ 100 مهمة من

بنيوية تجارب التنمية االقتصادية في عامي 2010 و2012 

Characteristics 

بنيوية تجربة التنمية الكورية

خصائص البرنامج

 نماذج التنمية المتمركزة
على األدلة

 يقدم االستشارات السياسية ويطرح
 نماذج التنمية من خالل إجراء
 البحوث الحقيقية والعميقة حول
 تجارب التنمية الكورية واعتمادا

 على مجموعة دراسة األمثلة التي تم
عليها تطبيق نتائج البحوث

خزانة المعرفة الشاملة عن التنمية

 يهدف إلى بناء خزانة المعرفة الشاملة
 التي تغطي جميع المجاالت في تجارب

 التنمية ، بما فيها إصالح الحكومة
 والسياسات الصناعية والزراعية
 والسياسات االجتماعية في التعليم
 والصحة والرعاية الطبية وسياسة

البيئةوغيرها

 تقديم المعرفة الكورية بشأن
التنمية

 يقدم معرفة عن التنمية المتميزة
 بالواقعية اعتمادا على تجارب

 كوريا التي تحولت من دولة متلقية
للمساعدات إلى دولة مانحة

.
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Program Cycle

4

 التعرف عىل طلب الدول النامية عىل تجارب السياسات من خالل إجراء
اإلحصاءات الكتابية عىل الوزارات املعنية

المرحلة 1
بحث الطلب من خالل الوزارات المعنية

 استعراض صحة مواضيع البنيوية لعام معني والتي اختريت من خالل
 اإلحصاءات الكتابية واختيار الخرباء املناسبني للقيام بالبحوث حسب

املجاالت

المرحلة 2
 اختيار المواضيع وفرق البحوث ( تكوين

(فرق العمل حسب المهمات

المرحلة 3 قيام فرق البحوث ببحث وكتابة املهمات املكلفة بها
إجراء البحوث

نرش التقارير باللغتني الكورية واالنجليزية باعتبارها آخر نتائج املشاريع المرحلة 4
نشر التقارير

Program Implementation 

KSP Modularization Organizational Chart

لجنة تنفيذية ورشة عمل شاملة التعاقد وكتابة التقرير

 التقدم بتقرير مؤقت وتنظيم
ندوة خاصة بالتبليغ المؤقت

 التقدم بتقرير نهائي وتنظيم
ندوة خاصة بالتبليغ النهائي

المراجعة النهائية

 يتم تنظيم ورشة عمل شاملة
 يحضرها جميع الوزارات
 والهيئات وفرق البحث من

 أجل تكوين أرضية مشتركة
 حول معاني وأهداف

 المشاريع ومناقشة توجهات
 المشاريع وتوجيهات إعداد
 التقارير وجداول األعمال

المستقبلية

 يحضر اللجنة المسؤولون في
 الوزارات المعنية بمشروع

 البنيوية (رؤساء فرق العمل)
 ومدراء البرامج لإلشراف

 العام ، ومدراء البرامج حسب
 األقسام تحت رئاسة المدير

 العام لقسم االقتصاد الخارجي
 التابع لوزارة االستراتيجية
 والمالية ، حيث يتم اختيار
 المواضيع وأعضاء فرق

 البحث وتكوين فرق العمل
 ويتم مناقشة أنظمة تنفيذ

 المشاريع والخطط التنفيذية
 المفصلة ومساعدات

 الوزارات وجهات البحوث
وجداول أعمال المشاريع

 عد تكوين األرضية المشتركة
 من خالل تنظيم ورشة العمل

 الشاملة الخاصة بالبنيوية
 وتحديد المهمات المفصلة

 والباحثين المسؤولين عنها،
 يتم إبرام عقود خاصة بإجراء

 البحوث مع الجهات البحثية
المختلفة ثم يتم كتابة التقرير

 تقدم فرق المهمات تقارير
 مؤقتة باللغتين الكورية

 واالنجليزية باعتبارها نتائج
 مؤقتة للبحوث ، بينما يقوم

 مستشارو المهمات والمدققون
 والمسؤولون في الوزارات

 بمراجعة وتقييم التقارير
 المؤقتة في أثناء ندوة خاصة

بالتبليغ المؤقت

 في ندوة خاصة بالتبليغ
 النهائي يتم اإلعالن عن

 التقرير النهائي ، حيث يقوم
 المستشارون والمدققون

 بمراجعته وتقييمه على نحو
نهائي

 إنهاء المشروع من خالل
 تعديل وتكميل التقرير النهائي

 من خالل المراجعة والتقييم
 للمراجعين النهائيين على

مدار حوالي 3 أسابيع

1

6

2

5

3

4

لجنة تنفيذية
 وزارة االستراتيجية والمالية، الوزارات
 المشاركة في المشاريع، الجهات المنفذة
 للبحوث، الدراسات العليا لمعهد كوريا
 للتنمية، مدراء البرامج حسب األقسام

A

كليةالدراسات العليا في معهد كوريا للتنمية
إدارة وإشراف البحوث

B

اإلشراف

البحث

Cتكوين فرق العمل حسب المهمات
 الوزارات المشاركة

في المشروع

إدارة المهمات الصغيرة

 الجهات المنفذة
للبحوث

 وزارة االستراتيجية
والمالية

التخطيط العام واإلشراف

A

B

C

خريطة هيكل مشروع بنيوية برنامج تقاسم المعرفة

دورة البرنامج

تنفيذ البرنامج

بنيوية تجربة التنمية الكورية

.

. .

.

.
.

Modularization 
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4

e-Content Development Project

 يعمل على بناء المحتويات اإللكترونية الخاصة باألمثلة الممتازة من أجل نشر وتوزيع 100 بنيوية من تجارب التنمية االقتصادية
الكورية والتي تم جمعها حتى عام 2012

 يتم اختيار المواضيع اعتمادا على األمثلة الناجحة  المهمة الناتجة عن مرحلة التنمية االقتصادية الكورية (خطة التنمية االقتصادية
 وتشجيع الصادرات وتنمية العلوم والتقنية وحركة بناء القرى الجديدة وغيرها). للعلم فإن المجاالت ذات الميزة النسبية الكورية

وحجم طلب الدول الشريكة على االستشارات السياسية توضع ضمن معيار االختيار

مشروع تنمية المحتويات اإللكترونية

Snapshots

السياسة االقتصادية
• التغلب على األزمة االقتصادية وإيجاد محركات جديدة للنمو

• استغالل التجربة الكورية في تلقي المساعدة
• تنمية السوق الرأسمالية وتجربة سياسة فتح الشركات وسياسة السوق اللوجيستية

• تجربة إدارة سياسة استقرار االقتصاد الجمعي

اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
• بناء شبكة االنترنت فائق السرعة وتمويل المعلومات

• تجربة تطور حماية المعلومات الكورية
• إدخال نظام الحكومة اإللكترونية

• نظام التعليم والتدريب لتعزيز قدرة الموظفين الحكوميين

الزراعة وصيد األسماك
 • إدارة الجمعيات التعاونية للزراعة من أجل تنمية القرى الزراعية
 • الثورة الخضراء الكورية وتطوير ونشر أنواع جديدة من األرز
 • الثورة الخضراء الكورية وتطوير ونشر أنواع جديدة من األرز

الصحة والرعاية الطبية
• إدخال وتنفيذ نظام التأمينات الصحية على جميع المواطنين
• إدخال وتنفيذ نظام التأمينات الصحية على جميع المواطنين

• مشروع إعادة تعليم الكوادر الطبية

الصناعة والطاقة
• إنشاء بنك للتصدير واالستيراد ومؤسسة ائتمان الصادرات

• استراتيجية بناء وإدارة الوحدات الصناعية
• تطوير القدرات الفنية في 4 مجاالت تصنيعية

• (استراتيجية تطوير الهيكل الصناعي ( سبل إعادة هيكلة الصناعات الضعيفة

الموارد البشرية
• تنمية الكوادر العلمية والفنية المتقدمة في المعهد الكوري للعلوم والتقنية وكلية بوهانغ للهندسة وغيرهما

• نظام التدريب المهني الرامي إلى تنمية الكوادر الفنية
• تطوير تعليم الكتابة والقراءة للبالغين

• إدخال وتثبيت العلوم والتقنية الخاصة في بداية التنمية االقتصادية الكورية

تنمية األراضي
• سياسة عرض المساكن في متناول عامة الناس في كوريا

• إنشاء الطريق السريع في كوريا
• سياسة تنمية األراضي واألقاليم

البيئة
• نظام التعامل مع القمامة اعتمادا على الحجم

• تشغيل نظام تحمل المسؤولية البيئية
• نظام تقييم التأثيرات البيئية

أهم إنجازات البرنامج منذ عام 2010

بنيوية تجربة التنمية الكورية

.

.

Modularization 
of Korea’s 

Development
Experience



 تنمية الحكومة االلكترونية وتقنيات
المعلومات واالتصاالت تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة

 تنمية القرى الزراعية

 استراتيجية التنمية االقتصادية
واالجتماعية

 استراتيجية التنمية االقتصادية
واالجتماعية

تنمية البني التحتية تشجيع الصادرات

طاقة الصناعة والنمو األخضر

إدارة األزمات المالية

الخدمات المالية

 تنمية الموارد البشرية

KSP Areas
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 يقوم برنامج تقاسم المعرفة بدراسة السياسات واالستشارات بشأن مختلف المجاالت المتعلقة بالتنمية االقتصادية
واالجتماعية للدول الشريكة. ومن أهم مشاريعه

 مجاالت مشاريع برنامج
تقاسم المعرفة

:



إفريقيا جنوب الصحراء

اثيوبيا
الغابون
تنزانيا

جمهورية الكونغو الديمقراطية
جنوب إفريقيا

جنوب السودان
غانا

غينيا االستوائية
موزمبيق

 جنوب شرق آسيا وآسيا
الجنوبية وشمال شرق آسيا

الفلبين
اندونيسيا
باكستان
بروناي

بنغالديش
تايالند

سريالنكا
فيتنام

كامبوديا
الوس

مانغوليا
ميانمار

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا

اإلمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية

الجزائر
الكويت

عمان
ليبيا

 أوروبا وآسيا الوسطى

أذربيجان
أوزباكستان

اوكرانيا
تركيا

رومانيا
كازاخستان
طاجيكستان

  أمريكا الالتينية
ومنطقةالبحرالكاريبي

اكوادور
البرازيل
المكسيك

اورغواي
بناما

بوليفيا
بيرو

ترينيدادوتوباغو
جامايكا

جمهورية الدومينيكان
كولومبيا

هايتي
هندوراس

AfDB

ADB

IDBWB

EBRD OECD

CAF
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2004    2007    2009    2012

2

5

11

48

الدول الشريكة

2004    2007    2009    2012

10

22

45

128

 مشاريع برنامج
تقاسم المعرفة

مواضيع المشاريع

441

 الدول الشريكة

48

 الدول الشريكة
المتراكمة
123

KSP at a Glance
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 *عدد الدول الشريكة المتراكمة منذ عام 2004

 نظرة شاملة على برنامج
  تقاسم المعرفة



 تتسلم السفارات الكورية في الخارج خطابات رسمية من قبل حكومات الدول الشريكة
التي تهتم بالمشاركة في البرنامج

الخطوة 1

 تسلم السفارات الكورية في الخارج الخطابات الرسمية إلى وزارة االستراتيجية والمالية
أو معهد كوريا للتنمية

الخطوة 2

تبليغ معهد كوريا للتنمية لحكومات الدول الشريكة باكتمال التقدم بخطاباتها الرسمية

الخطوة 3

(EDCF) صندوق التعاون للتنمية االقتصادية
 انطلق صندوق التعاون للتنمية االقتصادية في عام 1987 من أجل مساعدة الدول النامية على
 التنمية الصناعية واالقتصادية عبر قروض ميسرة. وتشرف وزارة االستراتيجية والمالية على

 هذا الصندوق بينما يقوم البنك الكوري للتصدير واالستيراد بإدارة أموال الصندوق

 تمشيا مع طلب الدول النامية على مشاريع التنمية، يزيد صندوق التعاون للتنمية االقتصادية حجم
 القروض التعاونية مع المنظمة الدولية (بنك التنمية متعددة األطراف) ، حيث يقدم الصندوق
 دعما مشتركا لتنفيذ مختلف مشاريع التنمية للمنظمة الدولية (بنك التنمية متعددة األطراف )عبر

 قروض تعاونية مع المنظمة الدولية (البنك

رجاًء مراجعة التفاصيل من خالل زيارة موقع الصندوق على االنترنت

 من أجلدعم متابعة برنامج تقاسم المعرفة، تسعى الحكومة الكورية على نحو فعال إلى تقديم
المساعدات اإلنمائية الرسمية مثل صندوق التعاون للتنمية االقتصادية

دعم متابعة برنامج تقاسم المعرفة

المشاركة في برنامج تقاسم المعرفة
www.ksp.go.kr

معلومات عن االتصاالت

(MOSF) البنك الكوري للتصدير واالستيراد

الهاتف:02-3779-5653
الفاكس:02-3779-6777

www.koreaexim.go.kr/kr
www.edcfkorea.go.kr

وزارة االستراتيجية والمالية

الهاتف:044-215-7744
الفاكس:044-215-8152

www.mosf.go.kr

معهد كوريا للتنمية

الهاتف :02-958-4224
الفاكس: 02-958-4226

http://cid-dev.kdi.re.kr

كلية الدراسات العليا للسياسات الدولية التابع لمعهد كوريا للتنمية

الهاتف
الفاكس : 02-3299-1235
www.kdischool.ac.kr

.
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.
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.
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هوي كي رو، دونغ ديه مون كو، سيول87 (130-868)
02-3299-1297(1071) :

هوي كي رو، دونغ ديه مون كو، مدينة سيول47 (130-740)

 (MOSF)
وزارة االستراتيجية والمالية في مجمع سيجونغ للمكاتب الحكومية(339-012)

كال ميه رو، مدينة سيجونغ الخاصة477

يوئيدو دونغ) اون هاينغ رو، يونغ دونغ بو كو ، سيول(38 16-1(996-150)

(www.edcfkorea.go.kr)


